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Ćwiczenia Nr 11 

 

SYMULACJA NAGRZEWANIA INDUKCYJNEGO 

  
 

1. WPROWADZENIE 

 

Nagrzewanie indukcyjne jest jedną z najczęściej stosowanych metod nagrzewania wsadów 

metalowych. Metoda ta charakteryzuje się dużą sprawnością energetyczną i pozwala na 

uzyskiwanie dużych szybkości nagrzewania. Efekt grzejny jest tu jednak silnie zależny 

zarówno od parametrów układu zasilania, jak i parametrów nagrzewanego wsadu.  

 

 

2. CEL ĆWICZENIA 

 

Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie symulacji komputerowych oddziaływania pola 

magnetycznego na wsady metalowe, jak również analiza ilościowego wpływu parametrów 

zasilania, parametrów geometrycznych i materiałowych na wartość i rozkład mocy 

wydzielanej we wsadzie. 

 

3. OPIS SYSTEMU SYMULACYJNEGO 

 

Do symulacji polowych zjawisk elektromagnetycznych występujących przy nagrzewaniu 

indukcyjnym wsadów metalowych wykorzystany zostanie komercyjny program komputerowy 

Flux.  

 

4. PROGRAM ĆWICZENIA 

 

Korzystając  z programu Flux  wczytaj przedstawiony na rys.1 model układu do symulacji 

nagrzewania indukcyjnego  pod nazwą Indukcyjne,. Wykonaj to poprzez: 

 uruchomienie programu Flux który zgłosi się oknem Flux Supervisor, 

 korzystając z Flux Supervisor uruchom model  Indukcyjne.FLU. 

 

 Model składa się z układu wzbudnik-wsad zasilanego ze źródła prądowego o częstotliwości 

f=10kHz i wartości skutecznej prądu I=500A.  Układ zasilania został przedstawiony na rys.2. 



 
 

Rys. 1. Rozważany układ wzbudnik-wsad do nagrzewania indukcyjnego. 

 

 

 

 
 

 

Rys.2 Zasilanie układu wzbudnik-wsad 
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Korzystając z drzewa komend sprawdź: 

- parametry materiałów „MIEDZ”, „MOSIADZ”, „STAL” oraz „RDZEN” wprowadzonych 

do biblioteki (Physics/Material), które powinny mieć określone własności magnetyczne 

poprzez podanie dla indukcji elektrycznej B(H) określonej modelem „Linear isotropic” 

odpowiednio wartości: r=1, r=1, r=100 oraz r=2000. Pierwsze trzy materiały 

powinny mieć również określoną wartość rezystywności odpowiednio na: J(E)==210
-8 

m, =810
-8

 m, =0,210
-6
m, 

- rodzaj i parametry zdefiniowanych regionów fizycznych (Physics/Regions/Face Region). 

Dla regionu WSAD sprawdź czy jest on typu „Solid conductor region” oraz czy 

przypisano mu materiał MIEDZ  , jak również że jest on Type of conductor „No circuit 

(short-circuit conductor)” czyli nie są zasilane ze źródła zewnętrznego.  Dla regionów 

W_1, W_2, W_3 oraz W_4 sprawdź czy są one typu „Solid conductor region” oraz czy 

przypisano im materiał MIEDZ , jak również że są one Type of conductor „Circuit” czyli 

są zasilane ze źródła zewnętrznego i skojarzone odpowiednio ze elementami schematu 

zewnętrznego Z1, Z2, Z3 oraz Z4. 

Dla regionu RDZEN sprawdź czy jest on typu „Air or vacum region”  - czyli rdzeń 

magnetyczny jest wykonany z powietrza (a więc go w rzeczywistości nie ma) 

Sprawdź również: 

- czy wartość parametru SZCZ=40 (drzewo komend z lewej strony:  Geometry/ Geometric 

Tools/Geometric Parameter/ODL) oraz H_CU=12. 

- czy Sensor (Parametr/Sensor) Lewy, Prawy, Prawy_Gora służy do pomiaru gęstości mocy 

strat i jest usytuowany odpowiednio na przecięciu obu osi symetrii (0,0), na przecięciu osi 

symetrii z krawędzią boczną wsadu (R_WSADU, 0) oraz na przecięciu krawędzi bocznej 

wsadu z krawędzią górną (R_WSADU, L_WSADU/2)  

4.1 Wykonaj obliczenia dla przypadku, gdy ODL=40mm, H_CU=12mm i WSAD jest 

wykonany z materiału „MIEDZ”. Obliczenia wykonaj korzystając np. z Menu oraz 

Solving/Solve. 

Przeanalizuj i zapisz wyniki: 

 rozkładu linii pola magnetycznego w układzie. Korzystając np. z Menu oraz 

Graphic/Isolin/New wybierz dla „Spatial Groups” wszystkie występujące w 

modelu obszary (Domain) i  wyświetl  „Quantity” w postaci EquiFlux . 

Korzystając Menu (Project/Print/Print view in file) skopiuj obraz do pliku a 

następnie przenieść do otwartego w tym celu dokumentu programu Microsoft 

Word 

 rozkładu powierzchniowego gęstości objętościowej mocy wydzielonej we wsadzie 

(dla fragmentu wsadu). Korzystając np. z Menu oraz Graphic/Isovalues/New 

wybierz dla „Spatial Groups” region WSAD i  wyświetl  „Quantity” w postaci 

Power (volume density) Korzystając z  Menu (Project/Print/Print view in file) 

skopiuj obraz do pliku a następnie przenieść do otwartego w tym celu 

dokumentu programu Microsoft Word 

 rozkładu powierzchniowego gęstości objętościowej mocy wydzielonej we W_1 a 

następnie jednocześnie w W_2, W_3 i W_4.. Korzystając np. z Menu oraz 

Graphic /Isovalues/New wybierz dla „Spatial Groups” region W_1 i  wyświetl  

„Quantity” w postaci Power (volume density).  Korzystając z  Menu 

(Project/Print/Print view in file) skopiuj obraz do pliku a następnie przenieść do 

otwartego w tym celu dokumentu programu Microsoft Word 

 rozkładu gęstości objętościowej mocy wzdłuż ścieżki POPRZECZNY określonej 

między sensorami LEWY i PRAWY . Korzystając  np. z Menu oraz Curve /2D 

curve(path)/ New-    Power (volumetric density) (Active power density [W/m
3
] ). 

Po wykonaniu wykresu kopiujemy wartości z wykresu do schowka i stąd np. do 



pliku Word (zakładka Values  i klik na ikonę copy lub do formatu np. Excel). 

Wykonaj wykres rozkładu wzdłuż ścieżki WZDLUZNY określonej na 

powierzchni zewnętrznej wsadu. 

 oblicz wartość mocy czynnej wydzielonej we WSAD , a następnie  w zwojach W_1, 

W_2, W_3, W_4. Korzystając  np. z Menu oraz Computation/On physical 

entity/Compute, następnie dla    Region   wybierz np. WSAD a dla niego  

Power/Joule losses  

4.2 Usuń wyniki obliczeń (w Menu Application/Delete all Project results). Wprowadź do  

układu bocznik magnetyczny poprzez zmianę materiału regionu RDZEN  

(Physics/Regions/Face Region   - wybieramy RDZEN i zmieniamy Type of region na   

„Magnetic non conducting region” oraz wybieramy jako Material of the region  materiał 

nazwany RDZEN). Wykonaj ponownie obliczenia korzystając np. z Menu oraz 

Solving/Solve. 

Przeanalizuj i zapisz wyniki: 

 rozkładu linii pola magnetycznego w układzie. Korzystając np. z Menu oraz 

Graphic/Isolin/New wybierz dla „Spatial Groups” wszystkie występujące w 

modelu obszary (Domain) i  wyświetl  „Quantity” w postaci EquiFlux . 

Korzystając Menu (Project/Print/Print view in file) skopiuj obraz do pliku a 

następnie przenieść do otwartego w tym celu dokumentu programu Microsoft 

Word 

 rozkładu gęstości objętościowej mocy wzdłuż ścieżki WZDLUZNY określonej na 

powierzchni zewnętrznej wsadu. Korzystając  np. z Menu oraz Curve /2D 

curve(path)/ New-    Power (volumetric density) (Active power density [W/m
3
] ). 

Po wykonaniu wykresu kopiujemy wartości z wykresu do schowka i stąd np. do 

pliku Word (zakładka Values  i klik na ikonę copy lub do formatu np. Excel).  

 oblicz wartość mocy czynnej wydzielonej we WSAD , a następnie  w zwojach W_1, 

W_2, W_3, W_4. Korzystając  np. z Menu oraz Computation/On physical 

entity/Compute, następnie dla    Region   wybierz np. WSAD a dla niego  

Power/Joule losses. 

 

 

 

5. OPRACOWANIE WYNIKÓW 

 

Przedstaw i omów uzyskane wyniki symulacji, zwracając szczególną uwagę na rozkład 

gęstości objętościowej mocy we wsadzie oraz na wpływ bocznika magnetycznego zarówno na 

rozkład pola magnetycznego, jak i na sprawność elektryczną układu wzbudnik-wsad.  

 

 

 

 6. Literatura  

[1] J. Zgraja – „Podstawy wymiany i generowania ciepła” – wykład 

[2] CEDRAT – User’s Guide Flux 


